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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 731/UBND-KT1 ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc tham mưu phương án triển khai thực hiện Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; 

Văn bản số 249/SKHĐT-TH ngày 17/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

việc tham mưu phương án triển khai thực hiện Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. 

Sau khi nghiên cứu Chương trình hành động số 2021-CTr/TU ngày 

06/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 của Bộ Chính trị, UBND huyện Nghi Xuân đề xuất một số nội dung 

thực hiện như sau: 

1. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2025, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, 

lĩnh vực. Tổ chức lập các quy hoạch còn thiếu, điều chỉnh các quy hoạch 

không còn phù hợp, đồng thời công khai quy hoạch đề các nhà đầu tư và nhân 

dân nắm rõ định hướng của Tỉnh. Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để có định hướng thu hút đầu tư vào 

các lĩnh vực cụ thể. Rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch theo lĩnh 

vực, ngành để xác định danh mục ưu tiên đầu tư của từng lĩnh vực. Đảm bảo 

việc thu hút, sử dụng đầu tư nước ngoài theo đúng định hướng, quy hoạch và 

yêu cầu phát triển. 

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư theo hướng trọng 

tâm, trọng điểm; thực hiện việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án 

lớn, chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, 

thân thiện với môi trường; các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ 

cao; các dự án sản xuất điện gió, điện quang, điện sinh học; các dự án xử lý rác 

thải, nước thải tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đa dạng 

hóa các kênh xúc tiến đầu tư thông qua các cơ quan, diễn đàn, các tổ chức kinh 

tế có uy tín lớn, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức 



xúc tiến đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam. Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu 

tư tại chỗ thông qua việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết các khó 

khăn, đề xuất của doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn Tỉnh. 

3. Tăng cường công tác quản lý đối với các Khu công nghiệp (KCN), 

Cụm công nghiệp (CCN); sớm hoàn thiện công tác đầu tư hạ tầng các KCN, 

CCN để tạo điều kiện thu hút các dự án. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cải 

tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ 

thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào 

các KCN, CCN; tăng tính ổn định của việc cung cấp điện, nước, viễn thông, hạ 

tầng giao thông.  

4. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 

số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kết nối với doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, dần tiến tới 

tự chủ công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

5. Không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử 

dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng tài 

nguyên hiệu quả thấp. Đa dạng hóa và phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công 

– tư vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Nghiên cứu, thực hiện thí điểm đối với các 

phương thức đầu tư, mô hình kinh doanh mới để tận dụng cơ hội từ Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. 

6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát, cắt giảm các 

thủ tục hành chính không cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục 

hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thực 

hiện đăng tải công khai các thông tin, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành 

chính, cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

7. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý 

hoạt động đầu tư nước ngoài đảm bảo đủ số lượng, trình độ, năng lực phù hợp 

với yêu cầu, nhiệm vụ mới về quản lý đầu tư nước ngoài. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa 

phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài. Xử lý dứt điểm các 

dự án gây ô nhiễm môi trường, dự án thực hiện không đúng cam kết; ngăn 



ngừa và hạn chế tình trạng “vốn mỏng”, chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp 

bóng” của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

8. Xây dựng cơ chế phòng ngừa và giải quyết vướng mắc, khiếu nại, 

khiệu kiện của nhà đầu tư. Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước 

ngoài toàn diện về các mặt: kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. 

Xây dựng các quy định về hoạt động quản lý, giám sát đầu tư nước ngoài, quy 

định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp 

quản lý, giám sát hoạt động đầu tư nước ngoài. 

9. Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư nước ngoài trong việc xây 

dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường mầm non, cơ sở y tế, văn hóa, thể 

thao… phục vụ người lao động. Xác định rõ, gắn trách nhiệm của nhà đầu tư 

về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của 

doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, 

xử lý nghiêm các vi phạm. 

Trên đây là đề xuất một số nội dung để triển khai thực hiện Chương 

trình hành động số 2021-CTr/TU ngày 06/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

                                                                              
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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